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café

Evenementenhal Depart

entreezone, foto: Ilse Liekens

Evenementenhal Depart, geeft op een doordachte manier 
uitdrukking aan het multifunctionele programma 
en vervolledigt de oude goederenloodsen met een 
hedendaags silhouet, herkenbaar in de stad Kortrijk. 
Het nieuwe complex vertrekt vanuit de belevingswaarde 
en incorporeert daarbij doorgedreven akoestische eisen 
en fuifbestendige materialen.

De oude industriële site, naast een spooremplacement 
met goederenloodsen wordt voorwerp van de 

stadsvernieuwing in Kortrijk. Het stadsbestuur wenst 
naast de bestaande stapelhuizen, aansluitend aan het 
jeugdcentrum Tranzit, een nieuwe duurzame fuifzaal 
te bouwen. Het gebouw dient voornamelijk voor fuiven 
van Kortrijkse jeugdbeweging, maar is ook voor andere 
evenementen bruikbaar. Na een architectuurwedstrijd 
wordt in mei 2014 B-architecten aangesteld om dit nieuwe 
complex te ontwerpen. 



B-architecten

strategie

evenementenhal, foto: Ilse Liekens

Ontwerp

De karaktervolle structuur en ritmiek van de bestaande 
goederenloodsen, zijn als uitgangspunt genomen voor 
het ontwerp van de nieuwbouw. De dakvorm van de 
fuifzaal sluit in een hedendaagse vormgeving aan op de 
huidige sheddaken, loskades en baksteengevel van de 
loodsen. Het hellend dakprofiel garandeert bovendien 
een specifieke ruimtelijkheid voor de fuifzalen.

De nieuwbouw wordt net als de oude loods op een sokkel 
geplaatst, die dient als loskade. Het jeugdcentrum én de 
fuifzaal krijgen één duidelijke, gemeenschappelijke toegang 
aan de kant van het toekomstige evenementenplein. De 

eerste loodsbeuk wordt de inkomzone voor beide functies 
en kan makkelijk verschillende gebruikersgroepen 
bespelen. De geluidssassen naar de zalen zorgen voor 
een geleidelijke overgang tussen de toegangszone en de 
fuifzaal. Hierdoor wordt fuiven ook mogelijk met open 
deuren zonder geluidsoverlast. De programma’s worden 
maximaal gestapeld tussen de inkomzone/jeugdcentrum 
en de fuifzalen. Dit beperkt niet alleen de footprint van 
het gebouw, maar vergoot ook de perceptie. Vanuit de 
foyer met akoestische beglazing en de mezzanine aan 
de overzijde krijgt de bezoeker een mooi uitzicht op de 
grote zaal: zien en gezien worden.  
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evenementenhal, foto: Ilse Liekens

Naast de ecologische score, akoestische kwaliteiten 
en vandalismebestendigheid (‘bizonproof’) werd de 
materiaalkeuze bepaald door de vraag naar het beperken 
van onderhoud. Alle vloeren van de publieke ruimtes en 
bijna alle aanraakbare muren en zelfs de barelementen 
zijn uitgevoerd in beton, deze verschijning komt het 
divers gebruik ten goede. De zaal is niet opgevat als 
een black box, door toepassen van warmere tinten op 
hoogte en raamopeningen is de zaal ook bruikbaar voor 
evenementen bij daglicht. Er is voor elke bezoeker wat 
wils: de beat van de dansvloer, een concert met allerbeste 
akoestiek, de receptie van de burgemeester, …
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grondplan gelijkvloers

evenementenhal, foto: Ilse Liekens

1. inkomhal
2. vestiaire
3. EHBO - lokaal

4. rokersterras
5. akoestische sas
6. fuifzaal 1

7. fuifzaal 2
8. bar en drankenberging
9. logistieke berging

Werkwijze

B-architecten stond voor project Evenementenhal Depart 
in voor de algemene coördinatie met betrekking tot de 
bouwwerken en de technische uitrusting, vanaf het 
ontwerp tot en met de uitvoeringsfase. We hechten 
belang aan het tot stand brengen van een totaalontwerp 
waarin alle facetten van de realisatie op een efficiënte 
en architecturaal verantwoorde wijze werden ingepast. 
We waren verantwoordelijk voor de communicatie 
en de coördinatie van de andere bouwpartners in 
onderaanneming: ingenieur stabiliteit, ingenieur speciale 
technieken, ingenieur akoestiek en EPB-verslaggeving. 
Als leidend architect waren we de artistieke en technische 
raadgever van de opdrachtgever en dienden we in eer en 
geweten en volgens de regels van de kunst zijn belangen. 
B-architecten was het unieke aanspreekpunt voor de 
opdrachtgever en bewaakte het vooropgestelde budget, 
de termijnen en de duurzaamheidseisen. 
B-architecten streeft er naar om voor elke opdracht 
de juiste competenties aan te bieden. De keuze van 
de onderaannemers is gebaseerd op onze jarenlange 
vruchtbare samenwerkingen met hen voor diverse 
projecten. Voor Evenementenhal Depart engageerden 
we de volgende belangrijke bouwpartners: Boydens 
(speciale technieken en EPB), Mouton (stabiliteit) en 
Daidalos Peutz (akoestiek). 
Betrokken aannemers van de verschillende loten: Himpe 
(ruwbouw en afwerking), EEG (elektriciteit), Keysers 
(HVAC en sanitair), Kone Belgium (lift) en VSK electronics 
(beveiliging). 
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grondplan +1

foyer +1, foto: Ilse Liekens

10. foyer
11. drankenberging
12. mezzanine
13. technische ruimte
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grondplan +1

14. technische ruimte
15. loge
16. vergaderzaal

trap naar foyer, foto: Ilse Liekens
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